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 INTERPELACJA 

W SPRAWIE ORGANIZACJI SPISU POWSZECHNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO W 2021 W KONTEKSĆIE SPOŁECZNOŚCI MNIEJSZOŚCIOWYCH 

ZAMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO  

 

Na podstawie § 18 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 Statutu Województwa Opolskiego (tj. Dz. Urz. 

Woj. Opolskiego z 6 października 2014 r. poz. 2201), składam interpelację w sprawie 

organizacji i promocji spisu powszechnego na terenie województwa opolskiego w kontekście 

społeczności mniejszościowych zamieszkujących województwo. 

  Przedstawienie stanu faktycznego: W gminie Prószków na terenie województwa 

opolskiego z końcem kwietnia dobiegł do końca spis próbny, który stanowi jeden                                

z elementów przygotowujących nas do Spisu Powszechnego jaki jest zaplanowany na terenie 

Polski na rok 2021. W kontekście informacji jakie zostały nam jako radnym przedstawione                 

na sesji Sejmiku w dniu 28 stycznia 2020 r. przez z-cę dyr. GUS z Opola zwracam się z prośbą                              

o skierowanie pisemnego zapytania do GUS odnoszącego się do specyficznej struktury 

społecznej w naszym województwie. W województwie opolskim ze względu                                                 

na zamieszkiwanie regionu przez społeczności mniejszościowe (mniejszość niemiecka                         

i romska) pytania o narodowość czy język używany w domu należą bowiem, ze względu                       

na historię i specyfikę tychże mniejszości z całą pewnością do pytań wrażliwych. Dlatego                    

też bardzo ważne byłoby móc dowiedzieć się jakie działania informacyjno-promocyjne GUS               

w odniesieniu do tych społeczności zamieszkujących nasze województwo planuje? Ważne                

by również było móc dowiedzieć się jakie są doświadczenia i wnioski w tym zakresie płynące 

ze spisu próbnego w gminie Prószków? Dla społeczności mniejszościowych sposób, 



metodologia ich zliczania a potem komunikowanie tych danych w przestrzeni publicznej 

odgrywa bowiem ogromnie istotną rolę i częstokroć staje się determinantem działań innych 

instytucji, organizacji, urzędów wobec tych mniejszości. Kwestie polityki informacyjnej                   

ze strony GUS w tym zakresie mogą tutaj odegrać kluczową rolę i stąd też moja prośba                    

o skierowanie stosowanego zapytania do tejże instytucji. 
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